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I ÖVNINGEN INGÅR ATT:

• Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor 
och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv (SH)

• Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och 
värdera deras relevans och trovärdighet (SH)

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (SV)

• Söka information från olika källor och värdera dessa (SV)
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INLEDNING
Enligt den svenska lotterilagen krävs det tillstånd för att få anordna lotterier och spel 
om pengar. I princip är det bara ideella föreningar, ATG och Svenska Spel som kan få 
tillstånd. Spelaktörer med tillstånd i andra länder kan erbjuda spel via Internet. Dessa 
spel kontrolleras inte av någon svensk myndighet. Alla aktörer utan tillstånd är därför i 
någon mening illegala.

DISKUSSION
Börja med att diskutera elevernas hemuppgift i helklass och gå igenom de frågor som 
eleverna har arbetat med.

ARBETA MED DEN TILLHÖRANDE ARTIKELN OM ILLEGALA SPEL
Låt eleverna arbeta i par med följande frågor:

1. Vad menas med illegala spel?
2. Ge exempel på olika former av illegala spel.
3. Vilka är målgruppen för illegala spel?
4. Hur kan man veta om spel är illegala?
5. Vilka ligger bakom illegala spel?
6. Vart går pengarna som kommer från illegala spel?
7. Vilka är riskerna med att spela på illegala spel?
8. Vart kan man vända sig om man misstänker att ett spel är illegalt?

DISKUSSIONSFRÅGOR

• Har ni några förslag på vad kan man göra för att stoppa illegala spel - 
automater?

• Hur kan man stoppa illegala spel som erbjuds via internet?
• Varför tror ni att vissa väljer att spela på illegala spel?
• Hur kan man avgöra om ett spel har tillstånd om man spelar via internet?
• Vilka former av illegala spel är det mest troligt att unga under 18 år 

kommer i kontakt med?

ARBETA MED CITATEN
Välj ut ett eller flera av citaten nedan och skriv ner vilka tankar de väcker hos dig. Arbe-
ta sedan i par och diskutera de olika citaten och era funderingar kring dessa.
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”Vegas är det enda lagliga värdeautomatspelet i Sverige. Lotteriinspektionen uppskat-
tar att det finns mellan 2 000 och 3 000 illegala spelautomater i Sverige. Dessa illegala 
automater omsätter årligen mångmiljardbelopp.” 

”De maskiner som inte är utplacerade legalt riskerar att vara manipulerade. De som 
spelar bör fråga sig vart pengarna går. En hel del innehavare av maskiner har kopp-
lingar till riktigt kriminella gäng. Krögare blir ofta erbjudna svarta pengar för att  husera 
maskinerna”, erfar  My Hamrén, informatör på Lotteriinspektionen

”Pokerturneringen med cirka 700 deltagare har sagts vara Nordens största 
 pokerturnering med spelare från hela landet. Arrangören hade inte sökt tillstånd  
och polisen ingrep och stoppade turneringen som lockat många kändisar. Den   totala 
prissumman var på 1,2 miljoner och vinnaren skulle få 400 000 kronor.”

”Flera illegala spelautomater, kontanter, misstänkt stöldgods och narkotika  beslagtogs 
när polisen i Jönköpings län slog till mot två illegala spelklubbar i  Jönköping och 
 Huskvarna”.

”Dessutom finns tio gånger fler icke-licensierade spelsajter än de officiella, även på det 
så kallade ”dark web” – den del av Internet som inte är åtkomlig via traditionella sök-
motorer. De är anonyma, erbjuder en mängd inbetalningsmöjligheter, och är helt enkelt 
för många för att övervaka på ett effektivt sätt, enligt rapporten Jackpot! 
Money Laundering Through Online Gambling.” 

AVSLUTA BERÄTTELSEN
Williams spelproblem började redan i högstadiet då han varje vecka spelade bort de 
pengar han hade. Först var det pokerkvällar med några äldre kompisar. När han se-
dan började gymnasiet kom vegasmaskiner, som på grund av den korta tiden mellan 
insats och resultat gjorde att William snabbt hamnade i ett spelberoende. 

Ibland brukade William möta upp Oskar och Lucas för att tillsammans ta sig till en 
krog i utkanten av stan. Där fanns det spelautomater som killarna tyckte var bättre 
än de vanliga vegasmaskinerna. Insatserna var högre och man kunde också få större 
vinster. Dessutom var det ingen som brydde sig om att kolla hur gamla pojkarna var, i 
baren fick man köpa öl även om man inte hade fyllt 18 år.

Trots att William spelade mycket uteblev de stora vinsterna, och han förlorade allt 
mer pengar. Samtidigt blev Williams frånvaro i skolan allt större och det såg inte 
längre ut som att han skulle klara gymnasiet.
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Allt mer av Williams tankar kretsade kring hans behov att spela och den tid som han 
inte spelade funderade han på hur han skulle kunna skaffa pengar för att spela ännu 
mer. Williams spelberoende gjorde att han också började spela på matcher hos illegala 
bookmakers och ibland spelade han till och med på kredit om han inte lyckades skaffa 
pengar på annat sätt. Williams skulder växte allt mer.

Det var när William lånade en större summa pengarna av en kompis till Lucas för att 
kunna betala av andra skulder som…

Avsluta berättelsen och hitta själv på hur det gick för William.

DISKUSSIONSFRÅGOR TILL BERÄTTELSEN
Diskutera vad William har för problem och på vilka sätt hans livsstil även riskerar att 
bli en belastning senare i livet.

• Diskutera vad man kunde ha gjort för att förhindra att William blev  
spelberoende.

• Diskutera vad man kan göra för att hjälpa William ur situationen.
• Vilka olika sätt tror ni William hade för att skaffa pengar till sitt spelande?

VÄRDERINGSÖVNING
Finansmarknadsministern med ansvar för bland annat spelfrågor uttalar sig om 
 Svenska Spel och vegasmaskiner:

”Det finns inga motsättningar mellan att ta ett starkt socialt ansvar och att ha som 
mål att sköta bolaget effektivt”.

Fakta: Svenska Spel går i vinst med 5 miljarder kronor samtidigt som 2 procent av 
befolkningen är spelberoende och riskerar att drabbas mycket hårt både ekonomiskt, 
psykiskt och socialt.

• Håller du med? Motivera ditt ställningstagande.
• Vilka krav tycker du att man kan ställa på Svenska Spel respektive 

individen som spelar?

”Poker är definitivt inte ett turspel och borde därför inte falla under lotterilagen. Vem 
som helst borde få ordna pokerturneringar var som helst för vem som helst!”

• Ta ställning till påståendet ovanför och motivera ditt svar.


